
LIONS Månadsmöte protokoll 18 November 2020  

Mötet genomföres via Zoom dels i två mindre grupper, dels hemifrån. 

 

1. Mötets öppnande och närvarolista, 100% 

2. Mötesagenda är OK 

3a. Godkännande av Protokollet från månads- och årsmötet i Oktober 

3b. Kassaställningen: Adm. ........1100,21€ ………….Akt……4110,92€…………  

4.  Aktiviteter 

 Flaskkvitton 3.11 294,65€ Nkbys del 96,47€ 

 Skrotinsamlingen: 332,92€ 

 Laduläget, inget intresse så långt. Vi annonserar på Findit och på Facebook i 

gruppen Jeppo-By 

 Jul-/400 årskonsertläge, 250€ betalat. En del av inspelningar och program är 

redan gjorda. 

 Julgransläge, Sale, Jeppo Kraft, Jeppo biogas, Nykarleby stad samt UF. 

Utdelas 25.11.  

 Baby Jeppo-Bo, 1 barn utbetalat 

 Skrotkonten är renoverad med nya skivor, Magnus Finskas sponsrat. 

6. DG:s brev 4 

 Påminner om myndigheternas rekommendation med tanke på julaktiviteter 

 Påminner om att förslag till tjänstemän på zon- och distriktsnivå håller på att 

bli aktuella 

 Påminner om klubb möter klubb men poängterar att ej tas risker med Coronan 

 My Lci, MyLion har haft tekniska problem med en internationell överföringsfil, 

skall nu fungera 

 Fredsaffischbidragen utvärderas vid Distriktsstyrelsens möte i Nykarleby 

21.11.2020 

7. Anmälningsärenden 

 Fredsaffischtävlingen: 5 bidrag inlämnade, vinnande (Sofiia Dudenko) utvalt 
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och insänt till Distriktet, val på distriktsnivå den 21.11.2020. Presentkort 

utdelade till deltagarna. 

 Tilläggsvästar till Jeppo-Pensala skola anskaffade och levererade, Tack 

Yvonne. 

8. Övriga ärenden:  

 Diskussion och beslut om principer som i framtiden skall tillämpas vid 

valet av Årets Jeppobo: 

Prioriteras alltid icke-Lions medlemmar som kandidater, och valet sker i 

så fall av Past Presidenten. Om föreslås att en Lions väljs tas förslaget 

upp i god tid inom styrelsen som fattar beslut 

Styrelsen förslag till hantering av bidragsansökningar från Hyddan: 

Verksamhetsstöd: nej, Jul i Hjärtat 200€. Månadsmötet godkänner 

styrelsens förslag 

 December månadsmöte, hur ordnar vi? Styrelsen avvaktar 

rekommendationer, kommer nya rekommendationer anpassar vi oss 

enligt dem. Kollar med Funkis om man kan ha take-away julmat och vi 

äter i mindre grupper. 

 Bidrag till Diakonin, samma bidrag som vi brukar dela ut i samband 

med julöppningen. 800€ beviljas vid månadsmötet för detta ändamål. 

 Lucia puff. Vivan har varit i kontakt med kommittén. Annons skulle 

sättas ut men inte ännu synts till. Kronlund skulle kontakta Älvorna vid 

klubbesök. En notis måste ut. 

 Priser för motionsdeltagare, 3 (tidigare 2) julmiddagar på Café Funkis 

alt. Presentkort till Funkis ifall Julmiddag inte ordnas. 18.11 fanns 178 

namn i Keppo lådan. Lotten avgör vem som vinner, Lions eller inte. 

Johan och Göran drar vinnaren från båda motionslådorna. 

 Aris dödsannons i Lions tidningen. Rita kontaktas för delgivande och 

bild. 

 En notis om att ingen julöppning hålls i Jeppo ordnas till tidningar. 

 

9. Mötet avslutas kl. 20.11  
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